PRESSEMEDDELELSE, 24. april 2017

881 nye ord i Den Danske Ordbog:
Fra Herman Bang til snotabe
Squat. Sundhedsrum. Snotabe. Fredag den 28. april
tilføjes 881 ord til Den Danske Ordbog, heriblandt squat,
sundhedsrum og snotabe. Opdateringen er et led i Det Danske
Sprog- og Litteraturselskabs store satsning på at tilføje et
stort antal ord til ordbogen. Med denne opdatering er der
hermed tilføjet 4.749 ord til ordbogen siden 1. januar
2016.
Det er vigtigt at registrere ords betydninger af hensyn
til eftertiden. De 0este ved nok, hvad ordet snotabe betyder,
og at det ikke er rart at blive kaldt det, men ved man det
også om 100 år? Det kan vi ikke være sikre på.
I romanen Stuk skrev Herman Bang “Under sin farfaders … lemfældige opsyn studerede
den unge student formelt jura”. Det var i 1887, men han mente ikke at farfarens opsyn var
hverken skødesløst eller tilfældigt, hvilket ordet lemfældig betyder i dag. På Herman Bangs tid
betød det tværtimod “nænsom og omhyggelig”. På 100 år har ordet lemfældig fået en helt anden
betydning.
Den proces sker hele tiden i sproget omkring os. Ord ændrer betydning: For 700 år siden
betød billig “retfærdig”, og en køn kvinde var “tapper”. Den eneste måde, vi kan opdage
ændringerne på, er ved at registrere ordenes betydning lige her og nu i en betydningsordbog som
Den Danske Ordbog, ikke kun nye ord i sproget som squat og sundhedsrum, men også helt almindelige
ord som snotabe, sukkerskål og solouheld. Om 100 år vil nogle af de ord betyde noget helt andet end
i dag, og hvis fremtidens læsere skal kunne læse og forstå vores tids Herman Bang’er, må vi
registrere det.
Dette er én af mange grunde til at arbejdet med at udvide Den Danske Ordbog er uhyre vigtigt
– både for nutidens og eftertidens skyld.
I denne opdatering fortsætter vi med at beskrive:
•
•
•
•

Ord og udtryk som er nye i sproget (fx swipe og stressteste).
Fremmedord som er sjældne (fx uncial og ruminere).
Faste udtryk og talemåder (fx intelligent design og tabe småkagerne).
Udbredte sammensætninger (fx skærmbriller og småpervers) som ikke kom med i den trykte
ordbog af pladshensyn.

Den Danske Ordbog redigeres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og arbejdet er blevet
muligt med støtte fra Carlsbergfondet, Augustinus Fonden og Kulturministeriet.
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